
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli twoje przedsiębiorstwo 
stosuje substancje stwarzające 
zagrożenie zarejestrowane 
zgodnie z REACH, możesz 
wkrótce zetknąć się z nowymi 
rozszerzonymi kartami 
charakterystyki. Jest to jedna z 
ważniejszych innowacji REACH, 
która umożliwi tobie oraz innym 
pracownikom stosowanie tych 
substancji w bezpieczny sposób. 

CO JEST NOWEGO W ROZSZERZONEJ 
KARCIE CHARAKTERYSTYKI? 

Rozszerzona karta charakterystyki zawiera 
załącznik ze scenariuszami narażenia. 
Scenariusze narażenia zawierają praktyczne 
porady dot. warunków bezpiecznego stosowania 
chemikaliów, w tym niezbędne środki kontroli 
ryzyka oraz środki zarządzania odpadami. 
Informacje te pochodzą z oceny bezpieczeństwa 
chemicznego przeprowadzonej zgodnie z REACH 
w odniesieniu do wszystkich zastosowań w 
cyklu życia substancji. 

JAKIE KORZYŚCI ODNIESIESZ Z NOWYCH 
PRZEPISÓW? 

Nowe przepisy pomogą chronić twoje zdrowie i 
środowisko. Informacje dodatkowe zawarte w 
scenariuszach narażenia można wykorzystać w 
celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
stosowania chemikaliów, ograniczenia narażenia 
na chemikalia stwarzające zagrożenie i 
zapobiegania chorobom zawodowym. Nowe 
przepisy wprowadzone przez REACH dopełniają 
obecne prawodawstwo w zakresie BHP. 

DLACZEGO MUSISZ PODJĄĆ DZIAŁANIA? 

Jest to ważne dla twojego zdrowia. Jeżeli twoje 
przedsiębiorstwo nie stosuje się do REACH, 
może mieć to na ciebie istotny wpływ, gdyż być 
może nie stosujesz chemikaliów w sposób 
bezpieczny. 

CO MOŻESZ ZROBIĆ? 

Pokaż tę ulotkę swoim pracodawcom, aby mieć 
pewność, że będą wiedzieli, co powinni zrobić w 
razie otrzymania rozszerzonych kart 
charakterystyki. Będąc narażonym na 
chemikalia w swoim przedsiębiorstwie jesteś 
właściwą osobą, która może pomóc swojemu 
pracodawcy w wypełnianiu jego obowiązków 
prawnych.  

Dopilnuj, aby oprócz ciebie także inni 
pracownicy w twoim przedsiębiorstwie rozumieli 
i stosowali środki zawarte w rozszerzonych 
kartach charakterystyki. W razie trudności 
zwróć się do swoich pracodawców o 
zapewnienie szkoleń. Jest to obowiązek 
wynikający z przepisów o ochronie 
pracowników. 

 
 

Stosujesz 
chemikalia?  
Stosuj je 
bezpiecznie! 

KARTY CHARAKTERYSTYKI I SCENARIUSZE 
NARAŻENIA 
CO MUSZĄ WIEDZIEĆ I ROBIĆ PRACOWNICY? 
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 JAKIE PIĘĆ OPCJI MA DO WYBORU TWOJE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 

Opcja 1: Zwróć się do dostawcy o 
uwzględnienie twoich zastosowań w jego 
karcie charakterystyki 

Dostawca powinien przekazać twojemu 
przedsiębiorstwu zmieniony scenariusz 
narażenia dotyczący twojego zastosowania. 
Twój pracodawca musi udostępnić dostawcom 
dostateczną ilość informacji na temat twoich 
zastosowań i warunków stosowania, aby 
umożliwić im dokonanie oceny. 
 
Opcja 2: Dostosuj działalność twojego 
przedsiębiorstwa do warunków stosowania 
określonych w scenariuszach narażenia, a 
mianowicie: 

• Wprowadzenie zalecanych warunków 
bezpiecznego stosowania, 

• Dostosowanie składu/projektu twojego 
produktu, oraz 

• Zalecenie twoim odbiorcom stosownych 
warunków bezpiecznego stosowania. 

 
Opcja 3: Poszukaj innego dostawcy 
będącego w stanie zapewnić scenariusz 
narażenia obejmujący twoje zastosowanie i 
warunki bezpiecznego stosowania. 
Opcja 4: Poszukaj alternatywnego 
rozwiązania technicznego 
i zaprzestań stosowania danej substancji  
Opcja 5: Przeprowadź ocenę 
bezpieczeństwa chemicznego 
W pierwszej kolejności sprawdź, czy ma 
zastosowanie zwolnienie. Jeżeli nie, twoje 
przedsiębiorstwo musi opracować własny raport 
bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do 
zastosowań i warunków bezpiecznego 
stosowania. Przedsiębiorstwo będzie miało 
obowiązek aktualizowania raportu 
bezpieczeństwa chemicznego i udostępniania go 
na żądanie organom krajowym do kontroli.  

CO MUSI ZROBIĆ TWOJE 
PRZEDSIĘBIORSTWO? 

Gdy twoje przedsiębiorstwo otrzyma 
rozszerzoną kartę charakterystyki, twój 
pracodawca powinien podjąć kilka kroków. 
Upewnij się, że wie o nich twój kierownik 
ds. bezpieczeństwa. 

Krok 1: Sprawdź, czy zastosowania 
chemikaliów w twoim przedsiębiorstwie są ujęte 
w sekcji 1.2 karty charakterystyki oraz w 
scenariuszu narażenia. 

Krok 2: Jeżeli twoje zastosowania są tam ujęte, 
porównaj warunki bezpiecznego stosowania 
opisane w scenariuszu narażenia z faktycznymi 
warunkami stosowania w twoim 
przedsiębiorstwie. 

Jeżeli w ramach kroku 1 lub 2 ma miejsce 
rozbieżność, twoje przedsiębiorstwo musi 
podjąć działania poprzez wybór jednej z 
następujących pięciu opcji 

GDZIE ZNAJDĘ DODATKOWE INFORMACJE 
I WSPARCIE? 

Strony ETUC (Europejska Konfederacja Związków 
Zawodowych) poświęcone REACH: 
http://www.etuc.org/r/830 

ECHA zapewnia wytyczne, narzędzia IT i 
podręczniki: http://echa.europa.eu/downstream, a 
także dane na temat wszystkich zarejestrowanych 
substancji: http://echa.europa.eu/registered-
substances 

Krajowe centra informacyjne REACH oferują 
porady praktyczne w lokalnych językach: 
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/ 

EU-OSHA udostępnia informacje na temat kontroli 
ryzyka związanego ze stosowaniem 
niebezpiecznych substancji w pracy: 
http://osha.europa.eu/topics/ds 

Finansowany przez UE portal Substitution Support 
stanowi źródło informacji na temat alternatywnych 
substancji i technologii: http://subsport.eu 
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